Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Codruța Ulpia Comșa
Sector 6, București
0722534152

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

codruta_comsa@yahoo.com
Română
11 Oct 1972
F

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Iulie 2010 - prezent: Medic primar pediatrie
Oct 2013- prezent: Medic specialist oncologie medicala
Mai 2005 - iunie 2010: Medic specialist pediatrie

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Examinarea clinică a pacienților, recomanadrea și interpretarea rezultatelor investigațiilor de laborator,
stabilirea diagnosticului, stabilirea planului terapeutic, evaluarea și monitorizarea efectelor adverse ale
tratamentelor, complicațiilor bolii, monitorizarea pe termen lung, intervenții în situații de urgență,
recoltarea unor probe biologice prin manevre specifice (puncție lombară etc), întocmirea biletelor de
externare, concedii medicale, alte documente medicale; efectuarea prescripțiilor electronice către
farmacia spitalului, întocmirea rețetelor electronice; stabilirea legăturii cu medici de alte specialități
pentru consult interdisciplinar
Secția oncologie pediatrică, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, București, soș. Fundeni,
nr. 252, sector 2, București
Medicină/pediatrie/oncologie pediatrică
2000 - 2005: Medic rezident în specialitatea pediatrie, (Spitalul Clinic de Copii “Dr.Victor Gomoiu”)
1998 - 1999: Medic stagiar la Spitalul Universitar de Urgență București

Educaţie şi formare
Perioada

Iunie 2014: Atestat de studii complementare în îngrijiri paliative (certificat seria C Nr. 034599, Brașov),
Hospice „Casa Speranței”, Brașov (2012 - 2014)
Oct. 2013: Medic specialist oncologie medicală (ordinul MS 115/2014, certificat seria S1 Nr. 020403,
București (2009 - 2014)
Decembrie 2012: Atestat de studii complementare în hematologie și oncologie pediatrică, ordinul MS
RA/51/12/11/2012, Certificat seria C Nr. 30558
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Calificarea / diploma obţinută

Iunie 2010: Medic primar pediatrie, Ordinul MS 1276/30.09.2010, Certificat seria P1 Nr. 002801,
București

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Mai 2005: Competență ecografie generală, certificat seria C Nr. 014871, București (2003 - 2005)
Aprilie 2005: Medic specialist pediatrie (ordinul MS 440/2005, Certificat S Nr. 0000037), București
(2000 - 2005)
Sept 1997: Medic, certificat serie P Nr. 0067641, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
București (1991 - 1997)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză

C1

Vorbire
Citire
C1

Participare la
conversaţie
B2

Scriere
Discurs oral
B2

Exprimare scrisă
C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capaciate de a comunica bine cu oameni de diferite categorii, empatie, capacitate de organizare în
scris și discurs oral, capacitate de sinteză, capacitate de a lucra în echipă, de a lua decizii sub stres,
capacitate de a respecta termenele limită, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de asimiliare de
noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în diverse activități de grup

Capacitate de a analiza sarcini si responsabilitati, capacitate de a evalua abilitati profesionale ale
colaboratorilor si a aloca sarcini, spirit analitic, capacitate de a lua decizii, capacitatea de a lucra in
echipa, monitorizarea lucrului echipei, spirit de auto-evaluare si imbunatatire a performsntelor
personale, capacitate de a intelege un conflict si de a-l aplana, capacitate de a asimila informatii noi

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere
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Informaţii suplimentare

Raportor din partea Institutului Oncologic București la Registrul Național de Cancer Pediatric (din 2009)
Coordonator al grupului secției Oncopediatrie - Institutul Oncologic București - în cadrul proiectului
internațional “Project HOPE “ (2010)
Subinvestigator în studii clinice
Participare activă în cadrul taberei terapeutice Barretstown (Irlanda) destinată copiilor bolnavi de
cancer, inițial ca insoțitor al grupului de copii din România (2006, 2007), ulterior ca medic voluntar
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)
Medic voluntar în tabăra “O Rază de Speranță” destinată copiilor bolnavi de cancer (2013)
Medic voluntar în tabăra “MagiCAMP” destinată copiilor bolnavi cancer (2014-2018)

Apartenența la organizații profesionale:
Membru al SRPed (Societateai Română de Pediatrie)
Membru al SROHP (Societateai Română de Oncohematologie Pediatrică)
Membru al SIOP (The International Society od Paediatric Oncoloy)
Membru al ANIP (Asociația Națională de Îngrijiri Paliative)
Membru al SIOPe (SIOP Europe)
Membru al MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer)
Membru al SRSO (Societatea Română de Strabism și Oftalmopediatrie)

Activitate știintifică: Prim autor și coautor la numeroase comunicări și postere prezentate la conferințe
și congrese naționale și internaționale; participare la numeroase cursuri de specializare

Anexe
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